
Notulen alv 21 mei 2022 GroenLinks Amsterdam 

Ochtend 

1. Opening en welkom 
- Vincent opent de vergadering om 11:14. Hij heet iedereen welkom 
- De notulen van de alv van 13 november 2021 zijn vastgesteld per acclamatie  

 
2. Politiek referendum 

Het bestuur peilt de eerste reacties rond het politieke referendum over samenwerking met de PvdA 
in de Eerste Kamer. Deze staan hieronder kort samengevat. 

- De leden hebben veel vragen over het proces. Inhoudelijk zijn er voor- en tegenstanders en 
leden die het nog niet weten 

Vragen proces 

- Wat vindt het partijbestuur ervan? Het lijkt voorstander maar neemt geen duidelijke positie 
in 

- Hoe wordt het gesprek in de partij er verder over vormgegeven? Zowel in aanloop naar het 
referendum als daarna (ongeacht de uitslag) is het belangrijk om met elkaar de dialoog aan 
te gaan 

- De motivatie voor een referendum met deze vraag en op dit moment is niet duidelijk. De 
Eerste Kamer wordt bijvoorbeeld getrapt gekozen 

- De impact op de provinciale statenverkiezing en de campagne daarvoor is niet duidelijk voor 
leden.  

- Hier en daar leeft een gevoel dat er voorgesorteerd wordt op verdere samenwerking zonder 
dat dit expliciet wordt gemaakt 

- Wens is om het doel explicieter te maken: waar leidt samenwerking toe?  
- Wens leeft breed om te kijken naar brede links/progressieve samenwerking 
- Algemene indruk is dat het goed is om te weten wat de leden willen. De weg naar het 

referendum en de vorm van de samenwerking kan niet iedereen zich in vinden 
- Risico dat wordt gezien bij een vervolgstap is dat er jarenlang heel veel tijd en energie opgaat 

aan een eventuele fusie. Dat is zonde. 
- Deze vragen en opmerkingen worden door het federatiebestuur doorgegeven aan het 

partijbestuur. 

Vervolg van gesprek binnen Amsterdam 

- Voorstel van voorzitter: laten we een partijbijeenkomst te organiseren. Wordt een drukke 
periode maar is heel goed om door te praten en dat zorgvuldig doen. En met iemand van het 
partijbestuur en landelijk. Zo kunnen de vragen besproken worden.  

- Dit voorstel is per acclamatie aangenomen.  
 

3. Terugblik afgelopen jaar  

Verantwoording bestuur 

- Talitha licht de activiteiten van het afgelopen jaar toe. Het federatiebestuur had veel 
activiteiten en daarmee uitgaven gepland. Helaas kon dat grotendeels wederom niet door 



gaan. Dat zie je in de begroting terug. We hebben minder geld uitgegeven dan verwacht, 
ondanks de wens om dit wel te doen. Het is niet gelukt om de reserve te verkleinen 

- Wat er wel gedaan is, moest hybride en op meer afstand, dus is ook duurder.  
- Wens is om juist ook meer op de inhoud te organiseren, om leden mee te laten praten 
- Campagne wordt los verantwoord. Die is ook los begroot. Komt op volgende alv op 2 juli 
- Oproep bestuur: kom met ideeën voor nieuwe activiteiten. 

Toelichting oordeel Kascommissie 

- Paulus licht toe, namens kascommissie. Er is buitengewoon goed boekgehouden. Daarvoor 
geeft de Kascommissie complimenten aan de penningmeester 

- De commissie doet enkele aanbevelingen. Proberen te verkleinen van verschil tussen 
begroting en daadwerkelijke uitgaven. Dat is breder dan corona. Zie bijvoorbeeld sober 
declaratiebeleid vanuit bestuur. Vorige alv heeft uitgesproken dat het bestuur dat meer zou 
kunnen doen maar dat is nog niet te zien.  

- De commissie doet het aanbod om mee te denken gedurende het hele jaar, niet alleen rond 
verantwoording en controle.  

- Vraag: zijn er vrijwilligersvergoedingen mogelijk, als geld bijvoorbeeld een probleem is? 
Andere leden sluiten zich daar bij aan. Ze vinden het belangrijk dat landelijk oog heeft voor 
omvang en verschillen tussen afdelingen 

o Antwoord vanuit bestuur: dat mag niet van de partijlijn. Het is wel goed is als het 
bestuur werkt aan vrijwilligersbeleid waar vergoeding onderdeel van uit maakt 

- Applaus voor verantwoording over 2021 
- De begroting voor 2022 is aangenomen 

 

Vooruitblik 22-23  

- Toelichting door Vincent. Het jaarplan bevat verschillende prioriteiten. Het is een ‘drijvend’ 
jaarplan, waar continu aan doorgewerkt wordt. Prioriteiten zijn 

- Vraag Maarten: onderzoeken verhouding afdeling/federatie, wat wordt daarmee bedoeld? 
o Antwoord Vincent: kijken hoe we onderling samenwerken in de stad. Het is niet 

verkeerd om daar eens het gesprek over te voeren.  

Toelichting project organizing 

- Thomas licht toe. Organizen is een belangrijke methode om meer mensen in de stad te 
bereiken, ideeën op te halen, netwerken in de stad uit te bouwen. Daar gaat binnenkort een 
team mee aan de slag 

- Vraag Roos: worden de stadsdelen geïnformeerd? 
o Antwoord: ja, maar we willen eerst. Toezegging om meer te gaan communiceren 

- Vraag Maria: is er al geïnformeerd, de aanpak klinkt top down ipv bottom up? 
o Thomas: dat is inderdaad hoe het gedaan wordt. Gaat over gesprek met de buurt 

- Aandachtspunt: niet teveel op terrein van stadsdeelcommissie komen; met goede 
samenstelling teams; follow up goed regelen 

- Verder enthousiasme en steun voor het plan. Goed dat je het zo doet 
- Voorstel: met groepje mensen doorwerken met Thomas  

o Thomas pakt dit met hen op 

Het ochtenddeel wordt afgesloten en de lunch wordt geopend. 



Middagdeel 

Vincent heropent de vergadering om 13.02 

4. Update onderhandelingen 
  

- Toelichting Rutger, via videoverbinding. De gesprekken gaan voorspoedig. Wel is het 
financieel anders dan de afgelopen jaren. We verwachten binnenkort een akkoord. 

- Zeeger licht proces verder toe: het is aan de fracties zo om daar iets van te vinden. Samen 
met Rutger en Imane onderhandelen ze. Over de inhoud kan hij op dit moment niets zeggen.  
 

5. Terugblik verkiezingen 
- Gesprek met Paulus en Jazz, moderatie door Walter 
- We lopen aan de hand van enkele cijfers door de uitslagen heen. Paulus is erg positief. 

Landelijk over het algemeen gelijk gebleven. Dat is heel goed als je weet hoe goed het vier 
jaar geleden ging 

- Jazz is blij met de inzet. Er is hard gestreden voor elke stem 
 

6. Meet & greet raadsleden 
- Leden gaan in gesprek met duo’s van raadsleden  

 
7. Afscheid stadsdeelcommissieleden 
- We nemen afscheid van de stadsdeelcommissieleden die de vorige periode zich in hebben 

gezet en recent zijn afgezwaaid. De aanwezige ex-leden worden met een persoonlijke speech 
bedankt.  

- Vincent gaat in gesprek met Dirk de Jager en Lieke Thesing over hun ervaringen binnen het 
stelsel 

Vincent sluit de vergadering om 15:11 

 


